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   المنهلالمنهلالمنهل



 

 ٢ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  

  

عزيزي طالب العلم، أھال بك في ھذه الكراسة التي نأمل بإذن هللا تعالى أن تكون إضافة  -

  في طريقك المبارك نحو التعلم.

ضمنت ھذه الكراسة العديد من األسئلة التقويمیة التي تغطي معظم جوانب المقرر  -

  الدراسي الذي تـتعلمه.

ذه األسئلة وتنظیمھا داخل الكراسة التي بین يديك سیجعلك تلم بالمادة إجابتك على ھ -

العملیة المقررة، ويحولھا بین يديك إلى سؤال وجواب، ُيسّھِل علیك الوصول إلى ما تريد 

  في أي وقت.

اشتملت ھذه الكراسة على عدد من األسئلة المقالیة التي من خاللھا نتیح لك الفرصة  -

شخصیة على التحلیل والتركیب واالستنتاج وإبداء الرأي نحو أمر ما، في إظھار قدراتك ال

  وترجیح اآلراء التي تمیل إلیھا.

في آخر الكراسة ستجد مفتاحا لإلجابة على األسئلة الموضوعیة التي تناولتھا الكراسة؛  -

  لتتأكد من خاللھا إلى صحة إجابتك على األسئلة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  دمةمق
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  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

    الوحدة األولى

 ١ تنبیھات مھمة

    الوحدة الثانیة

 ٢ العلم عند السلفأسس منھج طلب 

    الوحدة الثالثة

 ٣ العلم المراد تعلمه

    الوحدة الرابعة

 ٤ آداب طالب العلم في نفسه

    الوحدة الخامسة

 ٥  آداب الطالب مع شیخه

    الوحدة السادسة

 ٦  آداب الطالب في درسه وبرنامجه فیه

    سابعةالوحدة ال

 ٧ طريقة تعلیم المتعلم وإرشاد المعلم

 خريطة وحدات المقرر 



 

 ٤ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  

  

  

عزيزي الطالب، إجابتك على األسـئلة المتضـمنة فـي ھـذه الوحـدة سـتجعلك قـادرا 

  على أن تتعرف على مدى تحقیقك لألھداف التعلیمیة التالیة:

 تدلِّل على اھتمام السلف بآداب الطلب والطالب. .١

 تقارن بین منھجیة بعض الكتب المؤلَّفة في ھذا الفن. .٢

 دته ممن سبقه.تستنتج میزات كتاب ابن جماعة واستفا .٣

 تناقش معالم منھج السلف في طلب العلم من وجھة نظرك. .٤

 تُثمن نصوص األدلة على معالم منھج السلف في طلب العلم. .٥

  

  

  

  

  

  ) من أجمع الكتب التي صنفت في آداب طالب العلم:١

  آداب المعلمین والمتعلمین البن سحنون. -أ

 جامع بیان العلم وفضله البن عبد البر. - ب

 تاب العلم ألبي خیثمة.ك - ج

  التبیان في آداب حملة القرآن للنووي. - د

  ) صنف ابن جماعة كتابه في:٢

  خمسة أبواب فیھا ثمانیة فصول على ستة وتسعین نوًعا. -أ

 أربعة أبواب فیھا ثمانیة فصول على ستة وتسعین نوًعا. - ب

 خمسة أبواب فیھا سبعة فصول على ستة وتسعین نوًعا. - ج

 بواب فیھا ثمانیة فصول على أربعة وتسعین نوًعا.أربعة أ - د

  تنبيهات مهمة

 األولىالوحدة  

  القسم األول  

  التقويم الموضوعي

  تخير اإلجابة الصحيحة مما يليأوًال: 



 

 ٥ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  ) من العلماء الذين استفاد منھم ابن جماعة:٣

 الخطیب البغدادي والسیوطي. -أ

 ابن عبد البر وابن القیم. - ب

  الخطیب البغدادي وابن الصالح. - ج

  السخاوي وابن عبد البر. - د

  ) يتمیز كتاب ابن جماعة عمن سبقه بـ:٤

  بآثار السلف وحكايتھم.تأيید كالمه  -أ

  ذكر البرنامج العملي للعالم والمتعلم. - ب

 التزامه بمنھج أھل السنة والجماعة. - ج

  التركیز على المھم من العلوم. - د

  ) من علوم المقاصد:٥

  أصول الفقه. -أ

 النحو. - ب

 التفسیر. - ج

 مصطلح الحديث. - د

  ) كل مما يلي وسائل لتثبیت العلم، عدا:٦

 علم.العمل بال -أ

 مذاكرته مع األقران. - ب

 الصبر والمثابرة. - ج

  اإلكثار من الرواية. - د

  ) قول ابن سیرين: "إن ھذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم" يدل على:٧

  الحرص على الفھم الصحیح للنصوص. -أ

 الحرص على التثبت في العلم. - ب

 إخالص النیة في طلب العلم. - ج

  لم.الحرص على نشر الع - د



 

 ٦ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  ) من كالم العلماء في الحث على نشر العلم:٨

  إنما يراد من العلم العمل، اسمع وتعلَّم واعلم وعلِّم. -أ

 إن كنت ألسیر في طلب الحديث الواحد مسیرة األيام واللیالي. - ب

 كنا نستعین على حفظ الحديث بالعلم، ونستعین على طلبه بالصوم. - ج

 ًة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان.من طلب العلَم جملًة؛ فاته جمل - د

  ) قول ابن المبارك: "كانوا يطلبون األدب ثم العلم" يدل على:٩

 الحرص على الفھم الصحیح. -أ

  التدرج في طلب العلم. - ب

 إخالص النیة في طلب العلم. - ج

 الحرص على تثبیت مسائل العلم. - د

  

  

 ع ألخالق الراوي".) من أھم الكتب في أخالق طلب العلم كتاب "الجام١

 ) ظھر أول الكتب في أخالق طالب العلم في بدايات القرن الثاني.٢

 ) ُيراعى تقديم علوم المقاصد قبل علوم الوسائل. ٣

 ) الورع لطالب العلم قد يحجزه عن نشر العلم. ٤

 ) ُيعد الفقه من علوم الوسائل. ٥

  

  

  

ِل القول في ذلك، اھتم علماء اإلسالم بآداب طلب العلم وآداب طالبه  )١ أيَّما اھتمام، َفصِّ

  .ُمَدلِّال على مدى اھتمام السلف بآداب طالب العلم

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

 ......................................................................................................................  

  ) (  

  ) (  

  ) (  

 )  (  

)   (  

  القسم الثاني  

  التقويم المقـالي

  أمام العبارة الخطأ(×) ، وعالمة ) أمام العبارة الصحيحة√(ثانًيا: ضع عالمة 



 

 ٧ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

لفاته َوضِّح دور ابن جماعة في جمع آداب طالب العلم من كتب سابقیه، ذاكًرا أشھر مؤ )٢

 .وأھم مصادره في تألیفه، ثم بَیِّن میزة كتابه التي ذكرھا المؤلف

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

َد السلف  )٣ وسائل من شأنھا تثبیت العلم ووسائل أخرى تعین طالب  - رحمھم هللا تعالى–َحدَّ

 .التثبت فیه، َصنِّْف تلك الوسائل تصنیًفا منطقیا العلم على

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

بالتدرج في طلب العلم، برھن على ھذا االھتمام  -رحمھم هللا تعالى- اھتمَّ السلف  )٤

 .عندھم

.......................................................................................:....................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

موقفین مختلفین تجاه مجالسة العلماء ومجالسة أھل  -رحمھم هللا تعالى-اتخذ السلف  )٥

  .الزيغ واألھواء، َفرِّق بین الموقفین

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

فین، اذكرھما ُمَمثِّال لكّلٍ منھما بمثالین َصنََّف ابن خلدون العلوم المتعارف علیھا إلى صن )٦

  .ُمبَیًِّنا ما ينبغي لطالب العلم فعله فیھما

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

  

  



 

 ٨ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  

  

  

ا علـى أخي الطالب، إجابتك على األسئلة المتضمنة في ھذه الوحدة ستجعلك قـادر

  أن تتعرف على مدى تحقیقك لألھداف التعلیمیة التالیة:

 تبین أدلة أسس منھج طلب العلم عند السلف كما ذكرھا مؤلف الكتاب المقرر. .١

تحلل أقوال العلماء في سالمة النیة عند طلب العلم واقتراح مقولة معاصرة عن أھمیة  .٢

 النیة في األعمال.

 منازل العلم.تقارن بین ترتیب العلماء السابقین ل .٣

 تقترح أسباب محتملة لحرمان تحقیق منازل العلم محاكیًا تفنید ابن القیم لھا. .٤

تقیِّم واقع طلب العلم في األمة بالمقارنة مع أساس األدب قبل الطلب عند السلف  .٥

 رحمھم هللا تعالى.

 تبین أھمیة اقتران العلم بالعمل لبناء اتجاه إيجابي ومتوازن حیال األمر. .٦

  

   

  

  

  ) أول أسس منھج طلب العلم ھو:١

  األدب قبل الطلب. -أ

 النیة الصادقة. - ب

 اقتران العلم بالعمل. - ج

 ترتیب منازل العلم. - د

  ) رتب محمد بن النضر الحارثي منازل العلم على النحو التالي:٢

 االستماع، ثم العمل، ثم الحفظ، ثم النشر.  -أ

 حفظ.االستماع، ثم النشر، ثم العمل، ثم ال - ب

 االستماع، ثم النشر، ثم الحفظ، ثم العمل. - ج

  االستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. - د

  أسس منهج طلب العلم عند السلف

 الثانيةالوحدة  

  القسم األول  

  التقويم الموضوعي

  تخير اإلجابة الصحيحة مما يليأوًال: 



 

 ٩ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  ) ھذه النقاط من األغراض الدنیئة لطلب العلم، عدا:٣

  حب الظھور بمظھر العالم. -أ

 نیل الشھادة العلمیة. - ب

 القصد لنیل الوظیفة. - ج

 مجادلة أھل الباطل. - د

  إ في النیة:) من العبارات الخط٤

  سوء النیة يمحق بركة العلم. -أ

 النیة للعمل كاألساس للبناء. - ب

 ترك التعلم خیر من التعلم بنیة فاسدة. - ج

  تؤثر النیة في كمال ثواب العلم ال في أصله. - د

) ذھب اإلمام محمد بن عبد الوھاب إلى أنه يجب على المسلم تعلم أربـع مسـائل؛ ٥

  ھي:

 اع، والحفظ، والعمل بالعلم.النیة، وحسن االستم -أ

 حسن السؤال، وحسن اإلنصات، والفھم، والحفظ. - ب

  العلم، والعمل به، والدعوة إلیه، والصبر على األذى فیه. - ج

 فھم القرآن، وفھم السنة، والتأسي بالصحابة، ونشر العلم. - د

  يخزن علمه عن عروة بن الزبیر؛ ألنه: ) كان ابن عباس ٦

  اة.كان يحب الممار -أ

 كان كثیر السؤال. - ب

 كان ال يفھم المراد. - ج

 كان ال يعمل بعلمه. - د

  ) كل ھذه النقاط قیل فیھا: إنھا أول مراتب العلم، عدا:٧

  النیة. -أ

 الصمت. - ب

 الحفظ. - ج

  االستماع. - د



 

 ١٠ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  ) قال الثوري: "يھتف العلم بالعمل، فإن أجابه، وإال ارتحل"، وھذا يدل على:٨

  حفظ العلم.أن العمل سبب ل -أ

 أن العمل أھم من العلم. - ب

 ذم اإلكثار من جمع العلم. - ج

 ندرة وجود عالم لیس عامال. - د

) يقول مجاھد رحمه هللا: "ال ينال العلم مستحي وال مستكبر"، والسـبب فـي ذلـك ٩

  أن المستكبر والمستحیي:

 ال يحفظان ما سمعا. -أ

  ال يسأالن العلماء. - ب

 م.ال يقومان بنشر العل - ج

  ال يعمالن بعلمھا. - د

  ) بلغ من اھتمام السلف باألدب قبل العلم أنھم كانوا:١٠

 يضربون أوالدھم على األدب، وال يضربونھم على العلم. -أ

  ال يخرجون أبناءھم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا. - ب

 يستغنون باألدب عن العلم، وال يستغنون بالعلم عن األدب. - ج

 قرآن الكريم حتى يلموا باآلداب الشرعیة.ال يحفظون ال - د

  ) ھجر العناية باألدب قبل العلم له آثار سیئة في عصرنا، لیس منھا:١١

  التصدر للفتوى والتدريس ممن لیس أھالً لذلك. -أ

 اإلعجاب بالنفس والتعالي على الخلق.  - ب

 فقدان التوقیر لألئمة والعلماء والمشايخ. - ج

  لمشايخ والعلماء.التردد على كثیر من ا - د

  ) أي العبارات التالیة خطأ في المراد؟١٢

  بلغ من اھتمام السلف رحمھم هللا باقتران العلم بالعمل أنھم: 

  كانوا يستعینون بالعمل على حفظ الحديث. -أ

 يوصون الطالب أال يأخذ علًما حتى يعمل به. - ب

 يتركون العلم إذا ظنوا أنھم لن يعملوا به. - ج

 االجتھاد في العبادة باللیل. يكثرون من - د



 

 ١١ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  ) في وجھة الخطیب البغدادي يتمیز طالب العلم عن سائر العوام بـ:١٣

  .كثرة حفظه ألحاديث الرسول  -أ

 غزارة علمه وقراءته الواسعة. - ب

 في نفسه. التأسي بآثار الرسول  - ج

 ھیئته وملبسه ووجاھته عند الناس. - د

  

 لمه؛ فھذا قدح في إخالصه. ) إذا نال الطالب وظیفة على ع١

 ) كل من استمع إلى كالم العلماء فقد نال المرتبة الثانیة من العلم. ٢

 ) من كان حسن الفھم أغناه ذلك عن حسن االستماع. ٣

 ) طالب العلم في عصرنا يحتاجون إلى األدب أكثر من احتیاجھم إلى العلم. ٤

  )   (                     ين هللا. ) يجب على طالب العلم أن يحمل ھم الدعوة إلى د٥

  

يقول عبد هللا بن المبارك: "طلب األدب ...... سنة، وطلبت العلم ...... سنة، وكانوا  - ١

 يطلبون األدب قبل العلم".

من كالم الشعبي رحمه هللا: "كنا نستعین على حفظ الحديث بـ...... به، وكنا نستعین   - ٢

 على طلبه بـ......". 

  

  

  

أسًسا متینة لمنھج طلب العلم في اإلسالم، َحّدِد ھذه  - رحمھم هللا–لسلف وضع علماء ا )١

  .األسس بدقة، موضًحا المقصود بكل أساس منھا

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

  ) (  

)   (  

)   (  

 )  (  

  القسم الثاني  

  التقويم المقـالي

  أمام العبارة الخطأ(×) ، وعالمة ) أمام العبارة الصحيحة√(ثانًيا: ضع عالمة 

  : امأل الفراغ بالكلمات المناسبةثالًثا



 

 ١٢ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

علم، مع عزو كل دلیل إلى من الكتاب والسنة على أھمیة النیة في طلب ال استشھد )٢

 .مصدره

:...........................................................................................................اإلجابة

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  

َحلِّل أقوال العلماء في أھمیة إخالص النیة باعتبارھا أول أساس من أسس منھج طلب  )٣

 .العلم، ُمْسَتْخلًِصا فوائد ھذه األقوال

........................................................................................................:...اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

حظي تقسیم ابن القیم لمنازل طلب العلم باالھتمام األكبر لجمعه جمیع ھذه المنازل  )٤

 .وسردھا سرًدا جامًعا، اذكر منازل العلم عند ابن القیم

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

السلف، من خالل النصوص التي درستھا، شارًحا مقصود  َدلِّل على قیمة تعلم األدب عند )٥

  كل دلیل.

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

مقارنًا بین  - رحمھم هللا–صف أھمیة اقتران العلم بالعمل في منھج طلب العلم عند السلف  )٦

  ل بما يعلم، وجزاء العالم الذي ال يعمل بما يعلم.جزاء العالم الذي يعم

:...........................................................................................................اإلجابة

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  

أولى علماء السلف اھتماًما كبیًرا لتعلم األدب، واعتبروه أحد أسس طلب العلم عندھم،  )٧

واقع طلب العلم في األمة بأساس األدب قبل الطلب  في ضوء دراستك لھذا األساس. قارن

  عند السلف رحمھم هللا.

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  



 

 ١٣ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  

  

  

أخي الطالب، إجابتك على األسئلة المتضمنة في ھذه الوحدة ستجعلك قـادرا علـى 

  دى تحقیقك لألھداف التعلیمیة التالیة:أن تتعرف على م

 تقارن بین أقسام وأنواع العلوم المتعلمة عند عدد من العلماء، وتقترح أمثلة لكل نوع. .١

 تحدد أقسام علوم الدين ورتبھا. .٢

تستخلص الفوائد المتعلقة بالعلم المراد تعلمه من أقوال العلماء في ذلك، وتقترح أعماال  .٣

 تبنى على ھذه الفوائد.

رن بین الطالب المتمسك بما علیه السلف الصالح والطالب الضال المضل، وتبین أثر تقا .٤

 ذلك على عمل الطالب.

  

  

  

  

  ) يقسم العلم المكتسب إلى:١

  ما يدرك بجھة الحس، وما يدرك بجھة العقل. -أ

 ما يكون جلیًّا، وما يكون خفیًّا. - ب

 ما يقع قبل النظر، وما يقع بعد النظر. - ج

 ع بالتواتر، وما يقع باآلحاد.ما يق - د

  ) جعل أبو إسحاق الحربي قسما من العلوم ال للدنیا وال لآلخرة، ومثل له:٢

  بعلم الطب. -أ

 بعلم التاريخ. - ب

 بعلم الشعر. - ج

 بعلم النجوم. - د

  العلم المراد تعلمه

 الوحدة الثالثة 

  القسم األول  

  التقويم الموضوعي

  تخير اإلجابة الصحيحة مما يليأوًال: 



 

 ١٤ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  ) من األمثلة التي ساقھا أبو إسحاق الحربي للعلم الدنیوي األخروي:٣

  علم الطب. -أ

 علم الفقه. - ب

 علم الھندسة. - ج

  علم الَعروض. - د

  ) من سمات العلم الضروري كل ما يأتي، عدا:٤

  ال يمكن للعالم أن يشكك فیه بنفسه. -أ

 يثبت العلم قبل الفكر والنظر. - ب

 يدرك من جھة الحس ال العقل. - ج

  ال يمكن دخول الشبھة فیه. - د

  ، وال يعد منھا:) جاء في السنة ما يدل على أن العلم منه النافع وغیر النافع٥

  من العلم غیر النافع. استعاذة النبي  -أ

 من سؤال العلم النافع. ما أمرنا به النبي  - ب

 من التعوذ من العلم غیر النافع. ما أمرنا به النبي  - ج

  من ال يعمل بعلمه والوعید له. ذم النبي  - د

  ) مما يندرج تحت معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه:٦

  سماء هللا تعالى وصفاته.العلم بأ -أ

 معرفة أركان اإليمان بالتفصیل. - ب

 معرفة الصحابة الذين نقلوا الدين. - ج

  معرفة مسائل اإلجماع والشذوذ. - د

  ) يدخل تحت قسم معرفة اإليمان واإلسالم:٧

  العلم بأوامر هللا تعالى ونواھیه. -أ

 معرفة شروط الخبر القاطع للعذر. - ب

 لنافلة.تمییز الفريضة من ا - ج

  معرفة طبقات حملة الدين إلینا. - د



 

 ١٥ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  ) الذي يجب معرفته على كل مسلم:٨

  حفظ األحاديث الصحیحة المتفق علیھا. -أ

 حفظ القرآن الكريم كله وتفسیر معانیه. - ب

 أسماء الصحابة والتابعین الذين نقلوا الدين. - ج

  ما يحل وما يحرم من المآكل والمشارب وغیرھا. - د

  

  

  الضروري ھو ما يجب على كل مسلم تعلمه.) العلم ١

 ) يقسم بعض العلماء العلوم إلى علوم دنیوية وعلوم أخروية. ٢

 ) يتفق أھل األديان على أن العلم األعلى ھو علم الدين. ٣

ا بالنسبة إلى غیره. ٤  ) يوصف العلم األسفل بأنه قلیل جّدً

 نات.) تعد السباحة من أمثلة العلم األسفل عند أھل الديا٥

 ) طريق العلم المكتسب النظر واالستدالل. ٦

 ) العلم المكتسب ال يلتقي مع العلم الضروري في أي وجه. ٧

  ) ذكر القرآن العلم النافع فقط.٨

  ) أوجب ابن عبد البر حفظ القرآن على طالب العلم.٩

  

  

  

  

َم علماء السلف  )١ أنواع العلوم  أنواع العلوم إلى تقسیمات ممیزة، اذكر –رحمھم هللا–َقسَّ

 .، مع توضیح حّدِ العلم-رحمھم هللا–المتعلمة بحسب أنواعھا عند علماء السلف 

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

 )  (  

)   (  

 )  (  

  ) (  

)   (  

 )  (  

 )  (  

 )  (  

 )  ( 

  القسم الثاني  

  التقويم المقـالي

  العبارة الخطأ أمام(×) ، وعالمة ) أمام العبارة الصحيحة√(ثانًيا: ضع عالمة 



 

 ١٦ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

أھل  اذكر مثاال واحًدا صحیًحا لكل نوع من أنواع العلوم عند علماء المسلمین، وعند )٢

 .الديانات

:...........................................................................................................اإلجابة

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  

َعرِّف العلوم باعتبار تقسیمھا إلى ضروري ومكتسب، ثم استشھد بنصوص من السنة  )٣

  على أن العلم منه النافع وغیر النافع.

.................................................................................:..........................اإلجابة

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  

على رأي ابن عبد البر في تقسیم معرفة علوم  -رحمه هللا-لقد اعتمد المؤلف الزھراني  )٤

  الدين، بیِّن أقسامھا ومباحثھا، كما ذكرھا بالكتاب المقرر.

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

ًحا كیف استخلص من أقوال العلماء  )٥ الفوائد المتعلقة بالعلوم األولى بالتعلم قبل غیرھا، موضِّ

يمكنك االستفادة بھا في حیاتك، وُمْسَتْشِھًدا بدلیل واحد على أھمیة البدء بحفظ كتاب 

  قبل أي علم شرعي. - القرآن الكريم–هللا 

...........................................:................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

، وصفات الطالب الضال -رحمھم هللا–قارن بین صفات الطالب المتمسك بما علیه السلف  )٦

 المضل، في ضوء وصف ابن عبد البر للصنفین بالكتاب المقرر.

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

ي علم الحالل والحرام، اشرح ھذا القول مبینا أھمیته في ضوء دراستك لقول ابن رجب ف )٧

  وأدلته.

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  



 

 ١٧ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  

  

  

أخي الطالب، إجابتك على األسئلة المتضمنة في ھذه الوحدة ستجعلك قـادرا علـى 

  ألھداف التعلیمیة التالیة:أن تتعرف على مدى تحقیقك ل

تبین اآلداب القلبیة لطالب العلم في نفسه، موضًحا الفرق بین تطھیر القلب وحسن  .١

  النیة.

تعد برنامًجا صحیًّا مكتوبًا لطالب العلم، يشتمل على ضوابط النوم والطعام، ويبین آثار ھذه  .٢

  الضوابط على تحصیل العلم.

 زام طالب العلم باآلداب السلوكیة في نفسه.تستخلص الفوائد العلمیة والشرعیة اللت .٣

  

  

  

  

 ) كل ما يلي يعد من اآلداب القلبیة لطالب العلم، عدا:١

  أن يقصد بالعلم وجه هللا تعالى. -أ

  أن يبادر من شبابه إلى التحصیل. - ب

  أن يأخذ نفسه بالورع في جمیع شأنه. - ج

  أن يتطھر من كل غش ودنس وسوء عقیدة. - د

 لقائل: (الشمس ال تمأل النھار في آخره كما تملؤه في أوله) على:) يدل قول ا٢

  المبادرة إلى تحصیل العلم في وقت الشباب. -أ

  تقسیم أوقات اللیل والنھار، واغتنام ما بقي من العمر. - ب

 أن أفضل وقت لمذاكرة العلم وتفھمه آخر النھار. - ج

 الذھن.تقلیل النوم بالقدر الذي ال يلحق الضرر بالبدن و - د

  آداب الطالب في نفسه

 الرابعةالوحدة  

  القسم األول  

  التقويم الموضوعي

  ليتخير اإلجابة الصحيحة مما يأوًال: 



 

 ١٨ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

) يدل قول اإلمام الشافعي رحمه هللا: (ال ينال أحد ھذا العلـم بالمـال وعـز الـنفس ٣

 فیفلح) على أن العلم ال ينال إال:

  ببذل الجھد وقلة الراحة. -أ

  باإلخالص وطھارة القلب. - ب

  بالقناعة وذل النفس. - ج

 بالورع وترك الشبھات. - د

  لذھن وفتور الحواس:) من أسباب كثرة النوم والبالدة وقصور ا٤

  قلة الراحة. -أ

  كثرة الوطء. - ب

  مصاحبة الكسالى. - ج

 كثرة الطعام. - د

  ) من أھم ما ينبغي لطالب العلم أن يتركه:٥

  النوم ثمان ساعات يومیًّا. -أ

  الخروج إلى المتنزھات للترويح. - ب

  مصاحبة من قلت ھمته. - ج

  ممارسة نوع من الرياضات البدنیة. - د

  ر الیسیر من الطعام يؤدي إلى:) أكل القد٦

  فتور الذھن. -أ

  االشتغال بالعلم والفھم. - ب

  التعرض لألسقام البدنیة. - ج

 الوقوع في كراھة شرعیة. - د

 ) لو أنك قابلت طالب علم ال يشتغل بكثرة المزاح، فإنك تصفه بـ:٧

  الوقار. -أ

  الكبر. - ب

  الورع. - ج

  الذكاء.  - د

 
  

  خالصة �؛ فال يضره أن يحمل في قلبه حسًدا ألقرانه.) إذا كانت نیة الطالب ١
 )  (  

 )  (  

 )  (  

  ) (  

  ) (  

  أمام العبارة الخطأ(×) ، وعالمة ) أمام العبارة الصحيحة√(ثانًيا: ضع عالمة 



 

 ١٩ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  ) ينبغي على طالب العلم أن يقتصدوا في الطعام والشراب توفیًرا ألموالھم.٢

  ) أجود األوقات للحفظ األسحار وللكتابة وسط النھار.٣

  ) من اآلداب السلوكیة التي تعین المسلم على تحصیل العلم ترك النوم بعد صالة الصبح.٤

  من جھة نظر الكاتب اإلكثار من اللبن والزبیب تسبب بالدة الذھن  )٥

 

  

   

لطلب العلم مجموعة من اآلداب التي التزم بھا سلفنا الصالح، اذكر آداب طالب العلم في  )١

 .نفسه إجماال كما وردت بالكتاب المقرر

.............................................:..............................................................اإلجابة

......................................................................................................................

............................................................................................. ......................... 

من أھم آداب طالب العلم في نفسه: تطھیر القلب وحسن النیة، في ضوء ذلك وضِّح  )٢

 .الفرق بین تطھیر القلب، وحسن النیة من حیث المفھوم

:...........................................................................................................اإلجابة

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  

ل العلم، باعتبارھا أدبًا من آداب طالب العلم درست في ھذه الوحدة المبادرة إلى تحصی )٣

 .في نفسه، اشرح المقصود بالمبادرة في تحصیل العلم

اإلجابة:............................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

ة دلِّل على القناعة كنز ال يفنى، حكمة مأثورة نسمعھا منذ الصغر، في ضوء ھذه الحكم )٤

  أھمیة القناعة في العیش باعتبارھا من آداب طالب العلم.

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

  القسم الثاني  

  التقويم المقـالي



 

 ٢٠ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

ذكر المصنف أن األعمال تختلف باختالف األوقات، وضِّح كیف يمكنك االستفادة من ھذا  )٥

قتك وتخطیط أعمالك الدراسیة: (الحفظ، والبحث، والكتابة، والمطالعة، القول في تنظیم و

 والمذاكرة)، من خالل توزيع ھذه األعمال على األوقات المناسبة لھا.

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

 لب العلم إذا التزم بأدب تقلیل النوم أثناء طلبه العلم.استنتج الفوائد التي تعود على طا )٦

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

قارن بین األضرار الصحیة واألضرار الشرعیة الناتجة عن كثرة الطعام، مستعیًنا بما يتوفر  )٧

 لديك من مصادر.

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

علمت أن من األطعمة ما يؤدي إلى تبلد الذھن، ومنھا ما يساعد على تنشیط الذھن،  )٨

 سجل قائمة باألطعمة المبلدة للذھن واألطعمة المنشطة له.

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 الورع وتحري الحالل بالنسبة لطالب العلم.برھن من خالل ما درست على أھمیة  )٩

:...........................................................................................................اإلجابة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 استخرج صفات الجلیس الحسن المفید لطالب العلم، محدًدا من أي صنف تكون. )١٠

................................................................:...........................................اإلجابة

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 حلِّل أدب الوقار المراد لطالب العلم أن يتأدب به، مبیًنا أثر االلتزام بھذا األدب في حیاتك. )١١

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 



 

 ٢١ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  

  

األسئلة المتضمنة في ھذه الوحدة ستجعلك قـادرا علـى  أخي الطالب، إجابتك على

  أن تتعرف على مدى تحقیقك لألھداف التعلیمیة التالیة:

  تصنف آداب طالب العلم مع شیخه، وتقترح صوًرا معاصرة لتطبیقھا. .١

  تحدد مظاھر التزام الطالب بآداب طالب العلم مع شیخه، ومظاھر عدم االلتزام بھا. .٢

  ة من التزام الطالب بآداب طالب العلم مع شیخه.تستنتج الثمرة المرجو .٣

  
  

  

  
  

  ) أي مما يأتي لیس من آداب طالب العلم مع شیخه:١

  أن يبتعد عن كثرة السؤال واإللحاح علیه إذا كسل. -أ

  أن يتأدب في الجلوس بین يديه ويشد ذھنه إلیه ويصبر على جفوته. - ب

  لشیخيجیب على بعض األسئلة أمام شیخه لیختبره ا - ج

 أن يستحیي من سؤال شیخه عما أشكل علیه فھمه كي يحظى بحبه. - د

 ) أول ما ينبغي على الطالب تجاه شیخه:٢

 التواضع واإلجالل للشیخ الذي يأخذ عنه العلم. -أ

 أن يختار الشیخ الذي جمع بین العلم والورع. - ب

 المالزمة للشیخ لالستفادة من أدبه وأخالقه. - ج

  صدر من شیخه من جفوة.الصبر على ما ي - د

  ) من مظاھر عدم التزام الطالب باألدب مع الشیخ لیس منھا أن:٣

  ال يعتقد وقوع الزلل منه. -أ

  يتقدم بین يديه في المشي. - ب

 يصحح له الجواب إذا أخطأ فیه. - ج

 يسأله عن دلیل المسألة التي أفتى بھا. - د

  ) من مظاھر التزام الطالب باألدب مع الشیخ أن:٤

  آداب الطالب مع شيخه

 الخامسةالوحدة  

  القسم األول  

  التقويم الموضوعي

  تخير اإلجابة الصحيحة مما يليأوًال: 



 

 ٢٢ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

 يحرص على الكالم في مجلسه أكثر من السمع. -أ

 يبتعد عنه إذا وجد منه خلًقا سیًئا. - ب

 يسبق القوَم إلى خدمته إذا احتاج شیًئا. - ج

  يلح علیه إذا سكت الشیخ عن الجواب. - د

  ) من األقوال التي تدل على ثمرة األدب مع العلماء:٥

 مه".قول ابن وھب: "ما تعلمت من أدب مالك أفضل من عل -أ

 قول أحد السلف: "إن ھذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم". - ب

 قول زيد بن ثور: "ال يفتي الناس الصحفیون". - ج

  قول الخطیب: "ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقھاء من اشتھر بالديانة". - د

 ) قول إبراھیم النخعي: "كنا نأتي مسروقا فنتعلم من ھديه ودلِّه" يدل على:٦

 حرص السلف على التأدب مع العلماء. -أ

 االستفادة من أدب الشیخ مثل االستفادة من علمه. - ب

 االقتداء بالعبَّاد الصالحین وإن لم يكونوا علماء. - ج

  تواضع العلماء لمن ھو دونھم في العلم. - د

  

  ) إذا سمع الطالب من شیخه شیئا قد سمعه؛ فلیخبره عن ذلك بأدب.١

      مع شیخه مزاحمة أقرانه في مجلسه حرصا على العلم.) من أدب الطالب ٢

            ) من ثمرات أدب الشیخ بركة علم تلمیذه.٣

  ) على الطالب أن يلزم شیخه في دخوله وخروجه وإن كره ذلك٤

  ) على طالب العلم أن يھتم بأدب الشیخ قبل علمه٥

  ) من أدب الطالب مع شیخه استحیاؤه من سؤاله٦

 )   (  

  )  (  

 )   (  

 )   (  

  )  (  

  )  (  

  أمام العبارة الخطأ(×) ، وعالمة ) أمام العبارة الصحيحة√(ثانًيا: ضع عالمة 



 

 ٢٣ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  

  

  

آداب طالب العلم مع شیخه في مسیرة تعلمه،  -رحمھم هللا تعالى-لف ذكر علماء الس )١

 حّدِد ھذه اآلداب مستعیًنا بما ورد بالمقرر دون إسھاب.

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

ة والذمیمة التي ينبغي علیك أن تبین لك في ھذه الوحدة مجموعة من الصفات الحمید )٢

 .تتحراھا عند اختیارك لشیخك، قارن بین ھذه الصفات وفق فھمك لھذا األدب

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

لب لشیخه كما ھناك مظاھر معلومة لتقدير الشیخ وتوقیره، اشرح مظاھر تقدير الطا  )٣

  .درستھا بالتفصیل

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

استخرج ثمرة مالزمة الطالب لشیخه كما دلل علیھا مصنف بالكتاب المقرر مع الشرح  )٤

 .والتفصیل

......................................................................:.....................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

أن من آداب الطالب مع شیخه أدب الجلوس بین يديه، صف  -رحمھم هللا تعالى-ذكر العلماء  )٥

  .مظاھر ھذا األدب كما نص علیھا العلماء

.............................:..............................................................................اإلجابة

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................   

  القسم الثاني  

  التقويم المقـالي



 

 ٢٤ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

الصبر على جفوة الشیخ من آداب طالب العلم، دلل على ھذا األدب من خالل النصوص  )٦

  .التي درستھا مع الشرح والتفصیل

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

یخ فیما يعلمه الطالب، وأن ال يستحیي من قد يبدو أن ھناك تعارًضا بین اإلصغاء إلى الش )٧

  .السؤال عما أشكل علیه، وضح كیف يتأدب الطالب بھذين األدبین مًعا

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

بي اإلصغاء إلى الشیخ، اشرح كیف توظف المأثورات من أقوال العلماء في التدلیل على أد )٨

 .وعدم االستحیاء منه عند السؤال

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

أجمل عبد الملك بن قريب األصمعي خصال العالم والمتعلم. حلل ھذه الخصال مستعیًنا  )٩

  .بما درست بالمقرر

.......................................................................................................:....اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  



 

 ٢٥ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  

  

  

أخي الطالب، إجابتك على األسئلة المتضمنة في ھذه الوحدة ستجعلك قـادرا علـى 

  أن تتعرف على مدى تحقیقك لألھداف التعلیمیة التالیة:

  البدء بحفظ كتاب هللا قبل طلب العلم.تذكر آداب طالب العلم في درسه، معلالً أولوية  .١

تبیِّن ما يدرس طالب العلم من مختصرات العلوم موضًحا كیفیة شرح المختصرات على  .٢

  المشايخ.

ح أھمیة التدرج في التعلم ومراعاة طاقة المتعلم موضًحا أھمیة التبكیر بالحديث. .٣   توضِّ

  ذيره.تشرح أدب المذاكرة مبیًنا أھمیة ھذا األدب عند السلف ومحا .٤

  تبیِّن رأي علماء السلف في التصدر للتألیف. .٥

  

  

  

  

  ) يرى ابن عبد البر أن حفظ القرآن الكريم كله:١

  واجب على المسلم. -أ

 واجب على طالب العلم. - ب

 فرض لمن أحب أن يكون عالًما. - ج

 واجب لمن أحب أن يكون عالًما. - د

  ) بعد أن يحفظ الطالب القرآن ينبغي علیه:٢

  مختصر في كل فن مع تعھد ورد القرآن.حفظ  -أ

 حفظ مختصر في فن واحد مع دراسة شرحه. - ب

 دراسة الشروح المختصرة لكل علم. - ج

 حفظ الصحاح والسنن والمسانید. - د

  آداب الطالب في درسه وبرنامجه فيه

 السادسةالوحدة  

  القسم األول  

  التقويم الموضوعي

  تخير اإلجابة الصحيحة مما يليأوًال: 



 

 ٢٦ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  ) بعد أن يحفظ الطالب المتون المختصرة فعلیه أن:٣

  يقرأ شروحھا من الكتب. -أ

 يشتغل بشرحھا على المشايخ. - ب

 الشرح التي تناسبه. يختار طريقة - ج

  يعلق على ما فھمه منھا. - د

  ) يراعى لطالب العلم في دراسته لعلم الحديث:٤

  العناية بالرواية أشد من العناية بالدراية. -أ

 العناية بالدراية أشد من العناية بالرواية. - ب

 ترك التعلیم والتفرغ للتحصیل العلمي. - ج

 البدء بكتب المسانید والسنن. - د

  ھمة طالب العلم تدفعه إلى: ) علو٥

  اللجوء إلى الشروح المبسوطة فور حفظ المتون. -أ

 طلب المزيد من الروايات لحفظھا وإتقانھا. - ب

 تدوين كل ما يسمعه من نفائس العلم. - ج

 التقاط الغرائب والنوادر في فنون العلم. - د

 ) أي العبارات التالیة ال تتفق مع وصايا السلف في المذاكرة؟٦

  استحباب المذاكرة باللیل خاصة. -أ

 المذاكرة مع الزمالء فیما تعلمه. - ب

 المذاكرة مع النفس أنفع من غیرھا. - ج

  المذاكرة تثبیت لما يحفظه الطالب. - د

  ) حذر العلماء الطالب من أمور ينبغي تجنبھا، لیس منھا:٧

  االشتغال بالخالفیات بین العلماء. -أ

 العلم.االستفادة ممن ھو دونه في  - ب

 االشتغال باألھم وإھمال المھم. - ج

  النظر في تفاريق المصنفات للمبتدئ. - د



 

 ٢٧ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  ) كان للسلف توجیھات لمن يتصدى للتألیف لیس منھا:٨

  االعتناء بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إلیه. -أ

 التحذير من البدء في التألیف إال بعد اكتمال األھلیة. - ب

 ه وتحريره قبل إخراجه.إعادة النظر في المصنف وتھذيب - ج

  تجنب التألیف إال بعد إجازة من الشیخ بذلك. - د

  ) يفھم من قول الزھري لیونس بن يزيد : ال تكابر العلم:٩

  عدم اإلكثار من العلم -أ

  تعلم الطالب قدر ما يطیق ضبطه وإحكامه - ب

  أخذ الحیطة والحذر في طلب العلم - ج

 ماءالتواضع للعلم وعدم التكبر على العل - د

  

  

 ) إذا حفظ الطالب القرآن فعلیه أن يجتھد في إتقان تفسیره.١

 ) يستحب لطالب العلم أن يكثر من الحفظ ما استطاع.٢

 ) احتمال النسیان نادر عند الطالب المواظب على المذاكرة.٣

 ) على الطالب أن يتجنب مراجعة ما حفظه بالقلب دون اللسان.٤

 تذاكروه بینھم. ا من رسول هللا ) كان الصحابة إذا سمعوا حديثً ٥

 ) لما ابتعد الطالب عن ھدي السلف صاروا يأنفون من المذاكرة مع أقرانھم. ٦

  ) يراعى لمن يتصدر للتألیف االعتناء بما لم يسبق إلى تصنیفه. ٧

  ) على المتصدر للتألیف أن ال يضیع وقته في التحرير والتدبر والمراجعة.٨

  .الجمع والتألیف مضیعة لوقت طالب العلماالشتغال بالتصنیف و) ٩

  

  ) (  

 )  (  

  ) (  

)   (  

 )  (  

 )  (  

)   (  

(   )  

(   )  

  طأأمام العبارة الخ(×) ، وعالمة ) أمام العبارة الصحيحة√(ثانًيا: ضع عالمة 



 

 ٢٨ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  

  

  

 عّدِد آداب طالب العلم في درسه بدقة متناھیة. )١

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

 .علل أولوية البدء بكتاب هللا تعالى قبل طلب العلم )٢

.............................................................................................:..............اإلجابة

......................................................................................................................

............................................. ...........  

لمختصرات العلوم أھمیة بالغة لكل ساعٍ في طريق العلم، بیِّن ما يدرسه طالب العلم من  )٣

 .مختصرات العلوم بعد كتاب هللا تعالى، مع الشرح

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

ال يقتصر في دراسته لمختصرات العلوم على حفظ تلك المختصرات  ينبغي لطالب العلم أن )٤

بل يجب علیه أن يدعم حفظه للمختصرات بشرحھا وتحلیلھا على أيدي المشايخ، وضح 

 .بالتفصیل كیفیة شرح المختصرات على أيدي المشايخ

.....................................:......................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

على طالب العلم أن يتمھل في الطلب ويتريث في أخذ العلم حتى ال يأخذه جملة فیذھب  )٥

عنه جملة، في إطار ذلك استدل بثالثة أدلة على أھمیة مراعاة طاقة المتعلم وأثرھا في 

  .التعلم

..........................................:.................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

  القسم الثاني  

  التقويم المقـالي



 

 ٢٩ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

من خالل دراستك آلداب طالب العلم استنتج خطوات التدرج من المختصرات إلى  )٦

  .المبسوطات في التعلم مبیًنا كیفیة التدرج ومدلال على شروط التدرج عند الطالب

..........................:.................................................................................اإلجابة

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  

لقد حثنا هللا تعالى على التعاون على البر والتقوى ومن ذلك التعاون في طلب العلم،  )٧

 .اشرح كیفیة التعاون مع الزمالء في تحصیل العلم

:...........................................................................................................اإلجابة

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  

شريع، وھي السبیل إلى فقه الدين، في محیط ذلك اذكر السنة ھي المصدر الثاني للت )٨

  .أھمیة التبكیر بتعلم الحديث موضًحا أھمیة تعلمه

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

  .حدد أول ما يعتنى به من أمَّات كتب علوم الحديث )٩

..................................................................................................:.........اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

للمذاكرة أھمیتھا وفضلھا وحددوا لھا مبادئ  -رحمھم هللا تعالى-لقد عرف السلف الصالح  )١٠

 وأسًسا، في إطار ذلك بین مبادئ أدب المذاكرة والمراجعة مدلال علیھا من أقوال السلف.

....................................................................................................:.......اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

للتألیف والتصنیف أسًسا ومبادئ من شأنھا أن  -رحمھم هللا تعالى-وضع السلف الصالح  )١١

  ترتقي بالعلم وطالبه، وضح ذلك مفصال رأيھم في التصدر للتألیف والتصنیف.

.......................................................................................:....................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  



 

 ٣٠ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  

  

  

أخي الطالب، إجابتك على األسئلة المتضمنة في ھذه الوحدة ستجعلك قـادرا علـى 

  أن تتعرف على مدى تحقیقك لألھداف التعلیمیة التالیة:

  س.تصنِّف خطوات تعلیم المتعلم عند ابن خلدون وابن بدران وابن بادي .١

  توضح طريقة تعلیم المتعلم عند ابن بدران من حیث خطواتھا، وفوائدھا. .٢

  توضِّح طريقة تعلیم المتعلم عند ابن باديس، مبیًنا خطواتھا، وكیفیتھا، وفوائدھا. .٣

تقارن بین طريقة إرشاد المعلم عند كل من: ابن خلدون، وابن بدران، وابن باديس، من  .٤

  حیث الخطوات، والمحاذير.

  

  

  

  

  

 ) الخطوة الثانیة عند ابن خلدون ھي:١

  الشرح المفصَّل لمسائل كل باب في الفن. -أ

 تلقین مسائل أصول كل باب من الفن. - ب

  توضیح ما أشكل، وفتح ما أغلق فھمه. - ج

 الشرح الموجز لمسائل الباب في الفن. - د

  ) أول خطوة عند ابن بدران في تجربته التعلیمیة ھي:٢

  للمتن لمعرفة حل مسائله.قراءة شرح موجز  -أ

  تصوير مسائل الكتاب في الذھن وفھمھا وتصورھا. - ب

 االشتغال بحل جملة من المتن من غیر نظر في شرحھا. - ج

 حفظ مسائل الفن من غیر االشتغال بمعرفة معانیھا. - د

 ) في طريقة ابن بدران يكون الرجوع للشیخ بعد:٣

  الفھم. الرجوع إلى حاشیة الكتاب امتحانا لصحة -أ

 تحديد جملة من المتن للدرس واالشتغال بحلھا. - ب

 طريقة تعليم المتعلم وإرشاد المعلم

 السابعةالوحدة  

  القسم األول  

  التقويم الموضوعي

  تخير اإلجابة الصحيحة مما يلي: أوًال



 

 ٣١ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

 حفظ ألفاظ المتن وفھم معانیه المبثوثة في الشرح. - ج

  تصوير المسائل في الذھن وحفظ معناھا بألفاظ أخرى. - د

 ) لتوسیع دائرة الفھم واالطالع عند ابن باديس ال بد من:٤

  القراءة المتأنیة على الشیخ وفھم ما يشرحه. -أ

  المطالعة الذاتیة للطالب ومزاولة التقرير والتحرير. - ب

 الفھم الجید للكتاب المقرر وتطبیق قواعده. - ج

 تدوين الزيادات التي يطرحھا المعلم في شرح الدرس.  - د

) يرى ابن باديس أن الطالب يخـرج بعـد تحصـیل الشـھادة وھـو غريـب عـن الحیـاة، ٥

  والسبب ھو:

  علومات وإھمال الفھم واالستیعاب.تركیز الطالب على حفظ الم -أ

  إھمال المدرسین متابعة التالمیذ في قدرتھم على التحصیل العلمي. - ب

 الفجوة الكبیرة التي بین دراسة العلم وتطبیقه في واقع الحیاة. - ج

 اقتصار الطالب على ما يدرسه من المقرر وإھمال البحث والمطالعة. - د

 طرق التعلیم: ) يرى ابن خلدون أن السبب في فساد٦

  البعد عن مراعاة التدرج في التعلیم للطلبة. -أ

  جھل المعلم بتفاصیل العلوم وشرحھا للطالب. - ب

 فقدان التواصل بین المعلمین والطالب. - ج

 ابتعاد الطالب والمعلمین عن اإلخالص في العلم. - د

  

  میة.) تُْنبِي طريقة ابن خلدون للتعلیم الناجح على مراعاة الملكة العل١

  ) في طريقة ابن بدران يضطر المدرس إلى إيراد زيادات على المتن والشرح.٢

  ) تخلو خطوات ابن بدران من اللجوء إلى الشرح المؤلف على المتن.٣

  ) من الكتب التي يعتبرھا ابن بدران مناسبة للمبتدئین "الكافیة" البن الحاجب.٤

  جھل المعلمین بطرق التعلیم. ) يرى ابن بدران أن سبب تنفیر الطالب من العلم٥

  

  

  

  القسم الثاني  

  التقويم المقـالي

  )  (  

)    (  

 )   (  

  )  (  

)    (  

  أمام العبارة الخطأ(×) ، وعالمة ) أمام العبارة الصحيحة√(ثانًيا: ضع عالمة 



 

 ٣٢ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

يعد ابن خلدون من العلماء المسلمین أصحاب الفكر المتقدم؛ حیث ھداه ھذا الفكر إلى  )١

وضع طريقة لتعلیم المتعلم. حدد خطوات طريقة تعلیم المتعلم عند ابن خلدون، مبیًنا كیف 

 .يمكن تطبیقھا في مؤسسات التعلیم الیوم

..........................................................................................:.................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

يمكن اعتبار ابن بدران من علماء المسلمین الذين أسسوا لعلم التعلیم في اإلسالم، في  )٢

 .ضوء ھذه العبارة اشرح خطوات تعلیم المتعلم عند ابن بدران كما صنفھا المؤلف

...................................................................................:........................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

يمثل ابن باديس حلقة في سلسلة جھود علماء المسلمین في مجال االھتمام بالتربیة  )٣

والتعلیم، من خالل دراستك لطريقة تعلیم المتعلم عند ابن باديس، اذكر الخطوات التي 

  .يجب اتباعھا في تلك الطريقة بالتفصیل

:...........................................................................................................إلجابةا

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

قارن بین طريقة تعلیم المتعلم عند ابن خلدون وابن بدران وابن باديس، موضًحا خطوات كل  )٤

 .منھا وكیفیتھا

...................................................:........................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

  

من خالل دراستك لطريقة تعلیم المتعلم عند ابن خلدون وابن بدران وابن باديس، استنتج  )٥

 .الفوائد المترتبة على استخدام كّلٍ منھا على حدة

  ............................................:...............................................................اإلجابة

 الفوائد المترتبة علیھا طريقة تعلیم المتعلم



 

 ٣٣ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

   عند ابن خلدون

  عند ابن بدران

   عند ابن باديس
  

لم يقتصر فكر ابن خلون التربوي على توجیه المتعلمین فقط وإنما تمخض فكره الثاقب عن  )٦

  .طريقة جیدة إلرشاد المعلم في تعلیمه، وضح خطوات ھذه الطريقة

:...........................................................................................................جابةاإل

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

 .استخرج المحاذير التي وضعھا ابن خلدون في طريقته إلرشاد المعلم )٧

...............:............................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

لت نظرية ابن بدران التربوية حین وضع طريقة إلرشاد المعلم في تعلیمه، حلِّل خطوات تكام )٨

  .طريقة ابن بدران إلرشاد المعلم

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

  .محاذير إرشاد المعلم عنده في ضوء دراستك لطريقة ابن بدران في إرشاد المعلم حدد )٩

:...........................................................................................................اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

اھتم ابن باديس في طريقة إرشاد المعلم بتوجیه المعلم إلى االھتمام بالنواحي النفسیة  )١٠

  .الخاصة بالتالمیذ، بین خطوات ھذه الطريقة

........................................................................................................:...اإلجابة

......................................................................................................................

......................................................................................................................  



 

 ٣٤ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  

  

  الوحدة األولى

  الصواب والخطأ  االختیار من متعدد

  )( -١  (ب) -١

 (×) -٢ (أ) -٢

 )( -٣ (ج) -٣

 (×) -٤ (ب) -٤

 (×) -٥ (ج) -٥

   (د) -٦

   (ب) -٧

   (أ) -٨

   (ب) -٩

  

  الثانیةالوحدة 

  ملء الفراغ  الصواب والخطأ  االختیار من متعدد

  عشرين] –[ثالثین  -١  (×) -١  (د) -١١  (ب) -١

  الصوم] -[العمل  -٢ (×) -٢ (ب) -١٢ (د) -٢

   (×) -٣ (ج) -١٣ (د) -٣

   )( -٤  (د) -٤

   )( -٥  (ج) -٥

      (أ) -٦

      (ج) -٧

      (أ) -٨

      (ب) -٩

        (ب) -١٠

  اإلجابات



 

 ٣٥ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  

  حدة الثالثةالو

  الصواب والخطأ  االختیار من متعدد

  (×) -١  (ب) -١

 )( -٢ (ج) -٢

 )( -٣ (ب) -٣

 (×) -٤ (ج) -٤

 )( -٥ (د) -٥

  )( -٦ (ج) -٦

  )×( -٧ (أ) -٧

  )×( -٨ (د) -٨

  ٩- )×(  

  

  الوحدة الرابعة

االختیار من 

  متعدد
  الصواب والخطأ

  (×) -١  (ب) -١

 (×) -٢ (أ) -٢

 )( -٣ (ج) -٣

 )( -٤ (د) -٤

 (×) -٥ (ج) -٥

   (ب) -٦

   (أ) -٧

  



 

 ٣٦ 

  طالب العلم  / تقويمآداب  ١

  الوحدة الخامسة

  الصواب والخطأ  االختیار من متعدد

  (×) -١  (د) -١

 (×) -٢ (ب) -٢

 )( -٣ (د) -٣

 (×) -٤ (ب) -٤

 )( -٥ (أ) -٥

  )×( -٦ (ب) -٦

  

  الوحدة السادسة

  الصواب والخطأ  االختیار من متعدد

  )( -١  ج)( -١

 (×) -٢ (أ) -٢

 )( -٣ (ب) -٣

 (×) -٤ (ب) -٤

 )( -٥ (ج) -٥

  )( -٦ (ج) -٦

  )( -٧ (ب) -٧

  (×) -٨ (د) -٨

  )×( -٩  (ب) -٩

  

  الوحدة السابعة

  الصواب والخطأ  االختیار من متعدد

  )( -١  (أ) -١

 (×) -٢ (ج) -٢

 (×) -٣ (د) -٣

 (×) -٤ (ب) -٤

 )( -٥ (د) -٥

   (أ) -٦

  


